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 سردبیر محترم

مقالهها ارزشههچاد شههات شههده توسههو علیههدادی   

ششم اندازی با نقش عوامه  ننتیکهی "هچکاران با عاوان

مهرداد  151شهچاره  72د ره  "  محیطی در بیچاری آسم

ر ایه  مقالها نویسهادگان دمورد مطالعا قرار گرفه.   69

مر ری اشاره خوبی با نقش ننتیک   با میزان کچتری با 

انهد طور کا بیان داشهتاهچان ( 1)اندعوام  محیطی داشتا

هههای متعههددی در بههر ز آسههم نقههش دارنههد   سهه    نن

شهوند  امها در ایه  میهان  های مختلف آسهم مهی فاوتیپ

نقش عوام  محیطی بسیار اهچی. دارد کا ن ایهد از نرهر 

س. کا در مراق ه. از ا داش.  دلی  اهچی. آن ای د ر 

بها راه ههای گونهاگون عوامه    تهوان بیچاران آسچی مهی

 ه شد کا  در نهای.  ضر رت دیدودمحیطی را کاترل نچ

نکههاتی را هه  بهها نقههش عوامهه  محیطههی در مههورد آسههم 

آسم بیچاری مزم  مجهاری تافسهی بهوده   دشو ییادآ ر

ه   کشهور مهی شهود  کا س   هزیاا زیهاد بهرای خهانواد

هچای  بر ر ی کیفی. زندگی افراد تهاییر داشهتا امها بهر 

 ( 3، 7)باشدر ی هوش فرد بد ن تاییر می

عوام  ننتیک   با دن ال آن آتوپی نقش مهچهی در 

های آلرنیک از چلا آسم دارد   هچراهی ایجاد بیچاری

هههای اتوایچیههون ایهه  امههر را آسههم بهها بعزههی از بیچههاری

ای کا توسو ایاجانه    کاد  اما در مطالعاآشکارتر می

هچکاران انجهام شهد، بهی  اگزمها   ریایه. آلرنیهک بها 

آلوپسی آراتا هچراهی   ود داشتا اسه.  لهی بها آسهم 

در آسهم افهزایش داشهتا  در مطالعا دیگهر بیهان نن ( 4)نا

کاهش داشهتا  T-betکاهش داشتا اس.   GATA3  لی

العا دیگر باده   در مطنس . T-bet / GATA3 ( 5)اس.

ای س   به ود عالیم هچکاران نشان داده شد کا  یتامی 

 ( 9)شودبالیای   اسپیر متری در کودکان دارای آسم می

ر ی نیههز سهه   به ههود عالیههم بههالیای   اسههپیر متری در 

کههاهش سههلایوم در  ( 2)شههودکودکههان دارای آسههم مههی

ح مهی باهابرای  امهال ( 8)تر بوده اس.بیچاران آسچی شای 

ای در ایجاد   تشهدید عالیهم بیچهاران تواناد نقش عچده

  آسچی داشتا باشاد 

های محیطی در ایجاد   تشدیدعالیم بیچاران آلرنن

آسچی نقش مهچی دارند  در ماطقا شچال ایران مای.، پر 

 ها نقهشها   قارچ  سوسک با هچراه پول  گیاهان   کپک

 ( 6)ران دارندمهچی در بر ز   تشدید عالیم ای  بیچا

در مطالعا دیگری ماده گیاهی پش  فر ت با خهاطر 

ایر ضد اکسیدانی س   به ود عالیهم در بیچهاران آسهچی 

 شده اس.  باابرای  عوام  اکسیدان در ایجاد آسم   تشهدید
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ههای بهدنی از  چلها فعالیه. ( 11)عالیم مویر مهی باشهاد

 رزش س    به ود عالیهم بیچهاران آسهچی شهده اسه.  

تواناد در رای  عدم تحرک   فعالی. بدنی مااس  میبااب

تهاییر  ( 11)تشدید عالیم ای  بیچاران نقهش داشهتا باشهاد

 اکس  های آلرنی در بیچاران دارای آسم نشهان دهاهده 

 ( 17)نقش عوام  آلرنن در ایجاد   تشدید عالیم آسم

 

 عوام  ننتیک ،عوام  محیطی ،آسم واژه های کلیدی:
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مجلها در خوهو   ریضچ  تشکر از نامها بها سهردب

بها نقهش  یبا عاوان: ششهم انهداز اجان انیا یمقالا مر ر

 در بههر ز آسههم،   پهه  از  یطههی  مح یکههینتعوامهه  ن

را   یهمهوارد   دانمیهنامها فهوا اله کر  زم م یکل دییتا

  :عاوان کام

آسهم  یچاریهچانطور کا در مقالا اشاره شده اس. ب

  یشاهد انکاشیهاس.   م الیفاکتور یمولت یچاریب کی

آن  یایدر بهر ز ترهاهرات بهال یطهی  مح یکیفاکتور ننت

در مر ر مه کور ضهچ  اشهاره بها   (7،1)باشاد یم  یدخ

 ،یا ایههتغ  یماناههد فاکتورههها یطههیعوامهه  متعههدد مح

 انات،یز سهیا ،یتافس ستمیس یر سی  یعفونتها ،یرفتار

مختلف، بها تو ها بها  یتا اکو   دار ها گار،یمورف س

عوام   حیمقالا عچدتا با تشر سادگانینو یتخوو اایزم

  (3-2).پرداختها شهده اسه یچهاریب  یمویر در ا یکیننت

بهر ز  یاسه. کها بهرا  یهامهر ز ا یپزشهک کیهبا ر ننت

 یکهیحزور هر د  عام  ننت الیفاکتور یمولت یهایچاریب

 زیه  کام  آسهم ن یعلچ یاس.   بررس یالزام یطی  مح

  رید  عامه  مههم امکهان په   یها  ی  تحل یفقو با معرف

 کیه  تعامه  نزد یاسه. هچکهار یهی  بهد(8)باشهد یمه

 یاز عوامه  مهویر در معرفه ی  داخله کیتمتخووان نن

 یمههولت  یشهها یههها یچههاریب ری  سهها یچههاریب  یههکامهه  ا

پان    یمطرح شده در ا یاس.   ت ادل نررها الیفاکتور

 یدانشگاه علوم پزشهک یپژ هش یدر مجلا علچ ینوشتار

 باشد  یتعام  م  یا یمتق  در راستا یمازندران شاهد
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